
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta feira, 31 de julho de 2020  

Título da atividade: Potinho da gratidão 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02EO01); 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

Na construção de hoje, iremos estimular as crianças a serem gratas e a ampliar os valores. 

Por isso, minha proposta para hoje é que iniciemos um processo de boas práticas das 

nossas crianças. Sendo assim, nossa construção de hoje vai além de um brinquedo, mais 

de um ensinamento brincando. 

Para isso, a construção de hoje será um potinho da gratidão, onde vocês deverão separar 

itens como lata de leite, vasilha, ou até algum brinquedo da criança onde ela possa 

depositar os seus agradecimentos e de toda família lá dentro. 

Escolham juntos qual será o potinho do agradecimento e auxilie a criança a deixar esse 

potinho bem atrativo na hora de usar, disponibilize itens para decoração e façam desse 

momento um grande aprendizado. 

Fale brevemente e de maneira simples o que é gratidão para as crianças, como por 

exemplo: agradecer pelas coisas pequenas, sol, brinquedos, a comida, a casa, a família e 



também gestos que fazemos um pelo outro, quando alguém faz um favor incentive a 

criança a agradecer etc. Separe um momento do dia e realizem o ato da gratidão com a 

família, como a criança não sabe escrever ainda, peça que ela desenhe o que ela irá 

agradecer naquele dia, ou então procure em revistas imagens que remetam esse 

agradecimento da criança, e o restante da família poderá escrever e guardar dentro do 

potinho. 

OBS. Essa atividade poderá ser marcada com a família uma vez na semana, ou todo 

final do dia, para que possamos adquirir o exercício de sermos gratos. 

  

 

Preparação 

Materiais: 

- Itens para ser o potinho (lata de leite, brinquedo da criança, vasilha) 

- Itens para decoração; 

- Desenhos ou escrito dos agradecimentos. 

                  

Espaços:  

Sugiro que seja um local aconchegante e tranquilo para a criança não se disperse com 

facilidade. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   



 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Soube identificar o que é agradecer? 

- Soube se expressar? Escolhendo algo para agradecer? 

- Demonstrou participativo durante a brincadeira? 

 

O que fazer durante? 

- Auxilie na escolha do potinho; 

- Decorem juntos o potinho; 

- Auxilie na escolha do agradecimento do dia (de opções sobre o que ela irá agradecer). 

 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 


